แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561
(ชื่อหน่ วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......
วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
วิธีซือ้ หรือจ้ ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
(บำท)
และรำคำที่เสนอ
- ไม่ มีผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในเดือน กรกฎำคม 61 -

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำง ในรอบเดือน มิถุนำยน 2561
ชื่อหน่ วยงำน ........กลุ่มพัฒนำระบบบริ หำร..........
วันที่ 2 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

วงเงินที่จะซือ้

รำคำกลำง

วิธีซือ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
รำยชื่อ

รำคำที่เสนอ

ผู้ท่ ไี ด้ รับกำรคัดเลือกและ
และรำคำที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุ ป หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้
หรื อจ้ ำง

1 จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

ลำดับที่
1

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ ำง
จ้ างซ่อมเปลีย่ นอะไหล่ลิฟต์
สานักงาน อาคาร 3-5

36,000 บ.

36,000 เฉพาะเจาะจง

วงเงินที่จะ
ซือ้ หรือจ้ ำง

รำคำกลำง

วิธีซือ้ หรือจ้ ำง

459,588.54 บาท

459,588.54 บาท

เฉพาะเจาะจง

น.ส.ธนัฐการจน์ พันธ์มฆั วาฬ

36,000

น.ส.ธนัฐกาญจน์ พันธ์มฆั วาฬ

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือนกรกฎำคม
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
วันที่ 3 สิงหำคม 2561
ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและ
รำยชื่อ
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ ำง
บริ ษัท รุ่ งเจริ ญเอลลิเวเตอร์
459,588.54 บาท
บริ ษัท รุ่ งเจริ ญเอลลิเวเตอร์
แอนด์ เอสเคเลเตอร์ จากัด
แอนด์ เอสเคเลเตอร์ จากัด

36,000

หมำยเหตุท่ คี ัดเลือก
โดยสรุ ป
459,588.54 บาท มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

อาคาร 2-4

2

จ้ างซ่อมรถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน นง - 5228 นบ.
รวม 10 รายการ

ใบสัง่ จ้ างเลขที่ ก.พ.ร. 18/2561 ลว 27
ความรู้ ความสามารถตรงกับงาน
ก.ค. 61

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง
บจ.สล. 199/2561
ลงวันที่ 18 ก.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
23,050.-บาท

23,050.-บาท

เฉพาะเจาะจง

ร้ าน ติวานนท์ยางยนต์

23,050.-บาท

ร้ าน ติวานนท์ยางยนต์

23,050.-บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจ.สล. 200/2561
ลงวันที่ 20 ก.ค. 2561

แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561
(ชื่อหน่ วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......
วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)
ลำดับที่

3

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ ำง

จ้ างซ่อมเปลีย่ นอะไหล่
ปั ม้ ดับเพลิงชารุ ด จานวน

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซือ้ หรือจ้ ำง

20,000.-บาท

20,000.-บาท

เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
หจก. ดีเซลพาวเวอร์ ออล

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง
20,000.-บาท

หจก. ดีเซลพาวเวอร์ ออล

20,000.-บาท

1 งาน

4

จ้ างปรับปรุ งทาระบบกันซึม
หลังคาดาดฟ้า บริ เวณอาคาร

งานที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจ.สล. 201/2561
ลงวันที่ 31 ก.ค. 2561

หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
141,366.54 บาท

141,366.54 บาท

เฉพาะเจาะจง

บริ ษัท ไทยรี โนเวท จากัด

141,366.54 บาท

บริ ษัท ไทยรี โนเวท จากัด

4 จานวน 1 งาน

ลาดับที่

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

141,366.54 บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

สจ.เลขที่ 64/2561
ลงวันที่ 26 ก.ค. 2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

วงเงินที่จะ

ราคากลาง

วิธีซื ้อหรื อจ้ าง

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เดือน กรกฎาคม 2561
รายชือ่ ผู้เสนอราคา
ผู้ได้ รับการคัดเลือกและ

ซื ้อหรื อจ้ าง
1

จ้ างเหมาปรับปรุงข้ อมูลศูนย์เฝ้าระวังความ50,000
ปลอดภัยผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ

50,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางกุลนาถ ปทุมสูติ
เสนอราคา 50,000 บาท

2

จ้ างเหมาดาเนินการจัดส่งวารสารอาหาร 11,064
และยาให้ ทางไปรษณีย์

11,064

วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐฐานันท์ ปั น้ สุวรรณ
เสนอราคา 11,064 บาท

หมายเหตุที่คดั เลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

ราคาที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ าง

โดยสรุ ป

นางกุลนาถ ปทุมสูติ
เสนอราคา 50,000 บาท

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

บจ.ช.200/61
วันที่ 2 กรกฎาคม 2561

นางสาวณัฐฐานันท์ ปั น้ สุวรรณ
เสนอราคา 11,064 บาท

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้

บจ.ช.201/61
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561

แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561
(ชื่อหน่ วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......
วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซือ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

งานและประโยชน์ตอ่
3

จ้ างทาสรุปรายงานอาการไม่พงึ ประสงค์ 98,440

98,440

วิธีเฉพาะเจาะจง

จากการใช้ ยาและซีดี

4

จ้ างถ่ายเอกสารและเข้ าเล่มเอกสารประกอบ 7,896.60
การชี ้แจงต่ออนุกรรมการ

7,896.60 วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้ างหุ้นส่วนจากัด

ห้ างหุ้นส่วนจากัด

หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

สานักพิมพ์อกั ษรกราฟฟิ ค
แอนด์ดีไซน์

สานักพิมพ์อกั ษรกราฟฟิ ค
แอนด์ดีไซน์

และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน

เสนอราคา 98,440 บาท

เสนอราคา 98,440 บาท

และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่

วสุ ถ่ายเอกสาร
เสนอราคา 7,896.60 บาท

วสุ ถ่ายเอกสาร
เสนอราคา 7,896.60 บาท

หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ

บจ.ช.202/61
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561

บจ.ช.203/61
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
5

จ้ างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภณ
ั ฑ์ 2,000
ช.2ค/59

2,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้ าน เจเอส คอมพิวเตอร์
เสนอราคา 2,000 บาท

ร้ าน เจเอส คอมพิวเตอร์
เสนอราคา 2,000 บาท

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน

บจ.ช.204/61
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
6

ซื ้อวัสดุสานักงาน

39,513.74

39,513.74 วิธีเฉพาะเจาะจง บริ ษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
เสนอราคา 3,9513.74 บาท

บริ ษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
เสนอราคา 3,9513.74 บาท

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

บซ.ช.205/61
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561

แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561
(ชื่อหน่ วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......
วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)
ลำดับที่
7

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ ำง (บำท)

จ้ างปฏิบตั ิงานด้ านการจัดเตรี ยมข้ อมูล

36,000

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซือ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

36,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวสุนาริ สา งามทวี
เสนอราคา 36,000 บาท

ประสานด้ านติดตามและประเมินผล

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

นางสาวสุนาริ สา งามทวี

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.206/61

เสนอราคา 36,000 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้

8

ซื ้อหมึกเครื่ องโทรสาร

16,050

16,050

วิธีเฉพาะเจาะจง บริ ษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปี ด โซลูชนั่
เสนอราคา 16,050 บาท

บริ ษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปี ด โซลูชนั่
เสนอราคา 16,050 บาท

งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่

บซ.ช.207/61
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

หน่วยงาน
9

10

11

จ้ างพิมพ์ซองพลาสติก

จ้ างรถตู้ปรับอากาศ

96,500

19,200

จ้ างลงรหัสและบันทึกข้ อมูลแบบสอบถาม 45,000

96,500

19,200

45,000

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริ ษัท บอร์ นทูบี จากัด

บริ ษัท บอร์ นทูบี จากัด

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.208/61

เสนอราคา 96,500 บาท

เสนอราคา 96,500 บาท

และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

นายอาทิตย์ คุตะพันธ์

นายอาทิตย์ คุตะพันธ์

เสนอราคา 19,200 บาท

เสนอราคา 19,200 บาท

นางสาวสุนาริ สา งามทวี

นางสาวสุนาริ สา งามทวี

ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

บจ.ช.209/61
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561

บจ.ช.210/61

แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561
(ชื่อหน่ วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......
วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซือ้ หรือจ้ ำง

(ทดสอบเครื่ องมือจากการลงพื ้นที)่

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

เสนอราคา 45,000 บาท

เสนอราคา 45,000 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

และคุณลักษณะเฉพาะ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
12

จ้ างถ่ายเอกสารรายงานสรุปผลการตรวจ
วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพฯ

6,719.60

6,719.60 วิธีเฉพาะเจาะจง

วสุ ถ่ายเอกสาร
เสนอราคา 6,719.60 บาท

วสุ ถ่ายเอกสาร
เสนอราคา 6,719.60 บาท

หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ

บจ.ช.211/61
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561

ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
13

14

จ้ างเหมาตรวจสอบและปรับปรุงรหัส
เหตุการณ์ไม่พงึ ประสงค์ในฐานข้ อมูล
Thai vigibase

25,000

จ้ างซ่อมเครื่ องปรับอากาศ หมายเลขครุภณ
ั ฑ์1,819
ช.44 อ/48

25,000

1,819

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีเฉพาะเจาะจง

นายเวโรจน์ เหล่าโภคิน
เสนอราคา 25,000 บาท

ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ
เสนอราคา 1,819 บาท

นายเวโรจน์ เหล่าโภคิน
เสนอราคา 25,000 บาท

ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ
เสนอราคา 1,819 บาท

โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน

บจ.ช.212/61
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
(เงินรายได้ จากการให้ บริ การ

และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่

ข้ อมูลข่าวสาร)

หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน

บจ.ช.213/61
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้

15

จ้ างซ่อมเครื่ องแฟกซ์

1,600

1,600

วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้ างหุ้นส่วนจากัด
ศุภชัยการไฟฟ้า
เสนอราคา 1,600 บาท

ห้ างหุ้นส่วนจากัด
ศุภชัยการไฟฟ้า
เสนอราคา 1,600 บาท

งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา
และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน

บจ.ช.214/61
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561
(ชื่อหน่ วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......
วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซือ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

และคุณภาพดี เพียงพอ
ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
16

ซื ้อหนังสือชุดการเรี ยนด้ วยตนเอง

650

650

วิธีเฉพาะเจาะจง

หลักสูตร"ทักษะการเขียนหนังสือราชการ"

สวัสดิการสานักงาน ก.พ.

สวัสดิการสานักงาน ก.พ.

เสนอราคา 650 บาท

เสนอราคา 650 บาท

หน่วยงาน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

ไม่ออกใบสัง่ ซื ้อ ตามหนังสือ

และคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่เป็ นมาตรฐาน
และคุณภาพดี เพียงพอ

ว 119 ลงวันที่ 7 มี.ค.61
เรื่ องแนวทางการปฎิบตั ิในการ
ดาเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับ

ตามความต้ องการใช้
งานและประโยชน์ตอ่
หน่วยงาน

ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารฯ

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือนพฤศจิกำยน 2560
ศูนย์ ข้อมูลและสำรสนเทศ สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
วันที่ 31 กรกฎำคม 2561

ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

1

ซื ้อวัสดุสานักงาน 39 รายการ

2

3

วงเงินที่จะซือ้
หรือจ้ ำง

รำคำกลำง

วิธีซือ้ หรือจ้ ำง

32,248

32,248 เฉพาะเจาะจง

ซื ้อวัสดุคอมพิวเตอร์

111,081

จ้ างติดตังและตั
้
งค่
้ าสาหรับการใช้
งานตู้ KIOS เพื่อใช้ ในงานของ
สานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา

100,000

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

บริ ษัท ซีโอแอล จากัด
(มหาชน) ราคาที่เสนอ 32,248
บาท

บริ ษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
ราคาที่ตกลงจ้ าง 32,248 บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและ
ใบสัง่ ซื ้อที่ บซ.ศ. 12/2561 วันที่ 3
เสนอราคาเหมาะสมภายใน กรกฎาคม 2561
วงเงินงบประมาณ

111,084 เฉพาะเจาะจง

บริ ษัท โฟทีก้า จากัด ราคาที่
เสนอ 11,081 บาท

บริ ษัท โฟทีก้า จากัด ราคาที่ตก
ลงจ้ าง 11,081 บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและ
ใบสัง่ ซื ้อที่ บซ.ศ. 13/2561 วันที่ 11
เสนอราคาเหมาะสมภายใน กรกฎาคม 2561
วงเงินงบประมาณ

100,000 เฉพาะเจาะจง

นายจิตติ กาหลง ราคาที่เสนอ
100,000 บาท

นายจิตติ กาหลง ราคาที่ตกลง
จ้ าง 100,000 บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและ
ใบสัง่ จ้ างที่ บจ.ศ.40/2561 วันที่ 11
เสนอราคาเหมาะสมภายใน กรกฎาคม 2561
วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561
(ชื่อหน่ วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......
วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ ำง (บำท)
9,450

รำคำกลำง
วิธีซือ้ หรือจ้ ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
(บำท)
และรำคำที่เสนอ
9,450 เฉพาะเจาะจง
นายกัญณภัทร มังส์คละแสน
ราคาที่เสนอ 9,450 บาท

4

จ้ างซ่อมแซมเปลีย่ นลูกบิดประตู
ไม้ และอุปกรณ์อนื่ ที่ชารุ ดของ
ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

5

จ้ างจัดนิทรรศการ

970,000

970,000 เฉพาะเจาะจง

6

จ้ างเหมาบริ การ

16,000

16,000 เฉพาะเจาะจง

7

จ้ างซ่อมพร้ อมเปลีย่ นอุปกรณ์
เครื่ องปรับอากาศ

5,564

5,564 เฉพาะเจาะจง

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง
นายกัญณภัทร มังส์คละแสน
ราคาที่ตกลงจ้ าง 9,450 บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและ
เสนอราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

บริ ษัท ฟิ วทู จากัด ราคาที่เสนอ
970,000 บาท

บริ ษัท ฟิ วทู จากัด ราคาที่ตกลง
จ้ าง 970,000 บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและ
ใบสัง่ จ้ างที่ บจ.ศ.42/2561 วันที่ 16
เสนอราคาเหมาะสมภายใน กรกฎาคม 2561
วงเงินงบประมาณ

นายกฤษตฤณ กรานจรู ญ
ราคาที่เสนอ 16,000 บาท

นายกฤษตฤณ กรานจรู ญ ราคา
ที่ตกลงจ้ าง 16,000 บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและ
ใบสัง่ จ้ างที่ บจ.ศ.43/2561 วันที่ 23
เสนอราคาเหมาะสมภายใน กรกฎาคม 2561
วงเงินงบประมาณ

ร้ านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ ราคา
ที่เสนอ 5,564 บาท

ร้ านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ ราคาที่
ตกลงจ้ าง 5,564 บาท

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและ
ใบสัง่ จ้ างที่ บจ.ศ.44/2561 วันที่ 23
เสนอราคาเหมาะสมภายใน กรกฎาคม 2561
วงเงินงบประมาณ

สรุ ปผล
กำร
กลุ่ม
กฎหมำ
วันที่ 7
เดือน

ลำดับที่

1

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง
ใบสัง่ จ้ างที่ บจ.ศ.41/2561 วันที่ 13
กรกฎาคม 2561

แบบ สขร.1

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

จ้ างทาป้ายชือ่ ผู้บริ หารและตรา
ยางของเจ้ าหน้ าที่

วงเงินที่จะซือ้ หรื อ
จ้ ำง

3,575

รำคำกลำง

วิธีซือ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

4,644 บาท ราคา
ที่เคยจ้ างครัง้
สุดท้ ายภายใน วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ าน จ.ชืน่ พาณิชย์ / 3,575 บาท
ระยะเวลา 2
ปี งบประมาณ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

ร้ าน จ.ชืน่ พาณิชย์ / 3,575 บาท

เพื่อใช้ ในการปฏิบตั ิราชการ
และสนับสนุนการ
จ.27/61 ลว.13 ก.ค.61
ปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่
กลุม่ กฎหมายอาหารและยา

แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561
(ชื่อหน่ วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......
วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)
ลำดับที่

2

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ ำง

ซื ้อวัสดุสานักงาน

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ ำง (บำท)

43,477

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซือ้ หรือจ้ ำง

23,871.70 บาท
ราคาที่เคยจ้ าง
ครัง้ สุดท้ าย
วิธีเฉพาะเจาะจง
ภายในระยะเวลา
2 ปี งบประมาณ

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ร้ านกิจเจริ ญการค้ า /
43,477.31 บาท

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

ร้ านกิจเจริ ญการค้ า / 43,477.31
บาท

เพื่อใช้ ในการปฏิบตั ิราชการ
และสนับสนุนการ
ซ.3/61 ลว.9 ก.ค.61
ปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่
กลุม่ กฎหมายอาหารและยา

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กรกฎำคม ๒๕๖๑
ชื่อหน่ วยงำน.........สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กองควบคุมเครื่ องดมือแพทย์ ...........
วันที่ ๔ เดือนสิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ ำง

๑

ขออนุมตั ิจ้างเหมา
บุคคลภายนอกมาปฏิบตั ิงานของ
ส่วนราชการ

๒

ขออนุมตั ิจ้างเหมา
บุคคลภายนอกมาปฏิบตั ิงานของ
ส่วนราชการ

๓

ขออนุมตั ิจ้างถ่ายเอกสาร
ประกอบการประชุม

๔

ขออนุมตั ิจ้างดาเนินการเกี่ยวกับ
รถยนต์ต้ ู หมายเลขทะเบียน นง
6617

๕

ขออนุมตั ิจ้างถ่ายเอกสาร
ประกอบการประชุม

วงเงิน
ที่จะซือ้ หรือจ้ ำง
๕๔,๐๐๐.๐๐

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำที่

และรำคำที่เสนอ
๕๔,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมรักษ์ สารภี เสนอ
ราคา ๕๔,๐๐๐ บาท

ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง
นายสมรักษ์ สารภี เสนอ
ราคา ๕๔,๐๐๐ บาท

๕๔,๐๐๐.๐๐

๕๔,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวมณฑิตา วสุนธรานิติ
กุล เสนอราคา ๕๔,๐๐๐ บาท

นางสาวมณฑิตา วสุนธรานิติกุล
เสนอราคา ๕๔,๐๐๐ บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๘๕/๒๕๖๑ ลว.๙ ก.ค.๖๑

๑,๘๕๑.๒๐

๑,๘๕๑.๒๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ านก็อปปี ้ ปริ น้ เสนอราคา
๑,๘๕๑.๒๐ บาท

ร้ านก็อปปี ้ ปริ น้ เสนอราคา
๑,๘๕๑.๒๐ บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๘๖/๒๕๖๑ ลว.๑๐ ก.ค.๖๑

ร้ านเอกซาวน์ เสนอราคา
๒๓,๙๖๘ บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๘๗/๒๕๖๑ ลว.๑๐ ก.ค.๖๑

ร้ านก็อปปี ้ ปริ น้ เสนอราคา
๖,๒๐๐ บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๘๘/๒๕๖๑ ลว.๑๗ ก.ค.๖๑

๖,๒๐๐.๐๐

วิธีซือ้ หรือจ้ ำง

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุ ป หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้
หรื อจ้ ำง
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ บจ.พ.๑๘๔/๒๕๖๑ ลว.๙ ก.ค.๖๑
โดยใช้ เกณฑ์ราคา

๒๓,๙๖๘.๐๐

รำคำกลำง

๒๓,๙๖๘.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ านเอกซาวน์ เสนอราคา
๒๓,๙๖๘ บาท
๖,๒๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ านก็อปปี ้ ปริ น้ เสนอราคา
๖,๒๐๐ บาท

แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561
(ชื่อหน่ วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......
วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ ำง

๖

ขออนุมตั ิจ้างเหมารถยนต์ต้ ปู รับ
อากาศพร้ อมพนักงานขับรถ

๗

ขอนุมตั ิจ้างทาตรายาง

๘

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ ำง (บำท)
๑๓,๕๒๐.๐๐

รำคำกลำง
วิธีซือ้ หรือจ้ ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
(บำท)
และรำคำที่เสนอ
๑๓,๕๒๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายฉลอง สัมมาขันธ์
เสนอราคา ๑๓,๕๒๐ บาท

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง
นายฉลอง สัมมาขันธ์ เสนอ
ราคา ๑๓,๕๒๐ บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป
พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์ราคา

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง
บจ.พ.๑๘๙/๒๕๖๑ ลว.๑๗ ก.ค.๖๑

๗,๘๑๐.๐๐

๗,๘๑๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ าน จ.ชืน่ พาณิชย์ เสนอราคา
๗,๘๑๐ บาท

ร้ าน จ.ชืน่ พาณิชย์ เสนอราคา
๗,๘๑๐ บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๙๐/๒๕๖๑ ลว.๑๗ ก.ค.๖๑

ขออนุมตั ิจ้างขนย้ ายอุปกรณ์
เครื่ องใช้ สานักงานและอืน่ ๆ

๘๘,๕๐๐.๐๐

๘๘,๕๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริ ษัท สตาร์ มฟู จากัด เสนอ
ราคา ๘๘,๕๐๐ บาท

บริ ษัท สตาร์ มฟู จากัด เสนอ
ราคา ๘๘,๕๐๐ บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๙๑/๒๕๖๑ ลว.๓๑ ก.ค.๖๑

๙

ขออนุมตั ิจ้างซ่อมครุภณ
ั ฑ์
สานักงาน (เครื่ องปรับอากาศ)

๒,๗๘๒.๐๐

๒,๗๘๒.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ
เสนอราคา ๒,๗๘๒ บาท

ร้ านฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ เสนอ
ราคา ๒,๗๘๒ บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๙๒/๒๕๖๑ ลว.๓๑ ก.ค.๖๑

๑๐

ขออนุมตั ิจ้างเหมา
บุคคลภายนอกมาปฏิบตั ิงานของ
ส่วนราชการ

๒๐,๐๐๐.๐๐

๒๐,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายวันฉัตร ผลพิมาย
เสนอราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

นายวันฉัตร ผลพิมาย เสนอ
ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๙๓/๒๕๖๑ ลว.๒๖ ก.ค.๖๑

๑๑

ขออนุมตั ิจ้างเหมา
บุคคลภายนอกมาปฏิบตั ิงานของ
ส่วนราชการ

๑๐,๐๐๐.๐๐

๑๐,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายวิวฒ
ั น์ จันทรสาธิต
เสนอราคา ๑๐,๐๐๐ บาท

นายวิวฒ
ั น์ จันทรสาธิต เสนอ
ราคา ๑๐,๐๐๐ บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์ราคา

บจ.พ.๑๙๔/๒๕๖๑ ลว.๒๖ ก.ค.๖๑

๑๒

ขออนุมตั ิจดั ซื ้อวัสดุคอมพิวเตอร์
(หมึกเครื่ องพิมพ์)

๕๔,๓๗๗.๔๐

๕๔,๓๗๗.๔๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริ ษัท พีแอนด์เจ ฟรี เวย์ เท
รดดิ ้ง จากัด เสนอราคา
๕๔,๓๗๗.๔๐ บาท

บริ ษัท พีแอนด์เจ ฟรี เวย์ เท
รดดิ ้ง จากัด เสนอราคา
๕๔,๓๗๗.๔๐ บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์ราคา

บซ.พ.๒๒/๒๕๖๑ ลว.๑๗ ก.ค.๖๑

๑๓

ขออนุมตั ิจดั ซื ้อวัสดุงานบ้ าน/งาน
ครัว

๗,๑๙๐.๔๐

๗,๑๙๐.๔๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริ ษัท สยามยูนิแคร์ จากัด
เสนอราคา ๗,๑๙๐.๔๐ บาท

บริ ษัท สยามยูนิแคร์ จากัด เสนอ
ราคา ๗,๑๙๐.๔๐ บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์ราคา

บซ.พ.๒๓/๒๕๖๑ ลว.๑๗ ก.ค.๖๑

๑๔

ขออนุมตั ิจดั ซื ้อวัสดุสานักงาน

๓๖,๘๐๘.๐๐

๓๖,๘๐๘.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ ดิจิตอล ซิน
เนอร์ จี จากัด เสนอราคา
๓๖,๘๐๘ บาท

บริ ษัท ดับ๊ เบิ ้ล เอ ดิจิตอล ซิน
เนอร์ จี จากัด เสนอราคา
๓๖,๘๐๘ บาท

พิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ
โดยใช้ เกณฑ์ราคา

บซ.พ.๒๔/๒๕๖๑ ลว.๑๙ ก.ค.๖๒

หมำยเหตุท่ คี ัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ ำง

วงเงินที่จะ
ซือ้ หรือจ้ ำง

รำคำกลำง

วิธีซือ้ หรือจ้ ำง

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2561
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ สำนักยำ
วันที่ 31 กรกฎำคม 2561
ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและ
รำยชื่อ
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ ำง

แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561
(ชื่อหน่ วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......
วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)
ลำดับที่
1

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ ำง (บำท)

จ้ างเหมารถยนต์ต้ ปุ รับอากาศฯ

22,500.00

รำคำกลำง
(บำท)
22,500.00

วิธีซือ้ หรือจ้ ำง
เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
นายวรโชติ จันทราสกุล

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง
22,500.00 นายวรโชติ จันทราสกุล

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป
22,500.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง
บจย.630/2561
ลว.3 ก.ค.2561

ประมาณ
2

จ้ างเหมาบริ การเพื่อตรวจเบื ้องต้ น
สถานที่

82,650.00

82,650.00

เฉพาะเจาะจง

นส.มนัสวี เหลีย่ นมสมบัติ

82,650.00 นส.มนัสวี เหลีย่ นมสมบัติ

82,650.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

บจย.631/2561
ลว.3 ก.ค.2561

ประมาณ
3

ดาเนินการประเมินวิชาการคาขอ
โฆษณาฯ

75,000.00

75,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางทัศนีย์ ล้ อมชัยเวช

75,000.00 นางทัศนีย์ ล้ อมชัยเวช

75,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

บจย.632/2561
ลว.3 ก.ค.2561

ประมาณ
4

ดาเนินการเกี่ยวกับการ

5,000.00

5,000.00

เฉพาะเจาะจง

นส.โสภาวรรณ ธุรกิจ

5,000.00 นส.โสภาวรรณ ธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์ฯ

5

ดาเนินการรวมประสานงานฯ

5,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

28,500.00

28,500.00

เฉพาะเจาะจง

นส.ลลิตา แนะกระโทก

28,500.00 นส.ลลิตา แนะกระโทก

28,500.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

บจย.633/2561
ลว.3 ก.ค.2561

บจย.634/2561
ลว.3 ก.ค.2561

ประมาณ
6

ดาเนินการรวบรวมประสานงานฯ

28,500.00

28,500.00

เฉพาะเจาะจง

นายมารุ ต อาจฤทธิ์

28,500.00 นายมารุ ต อาจฤทธิ์

7

จัดทาข้ อมูลประกอบการ

56,000.00

56,000.00

เฉพาะเจาะจง

นส.ชนิษฐา โลมเมือง

56,000.00 นส.ชนิษฐา โลมเมือง

28,500.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
56,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจย.635/2561
ลว.3 ก.ค.2561

บจย.636/2561

แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561
(ชื่อหน่ วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......
วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซือ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

ปรับปรุงบัญชียาหลักฯ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

เสนอราคาเหมาะสม

ลว.4 ก.ค.2561

หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
8

จัดทาเอกสารและบันทึกข้ อมูล

30,000.00

30,000.00

เฉพาะเจาะจง

นส.อรชุลี พินธุรักษ์

30,000.00 นส.อรชุลี พินธุรักษ์

เกี่ยวกับการฯ

30,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจย.636/2561
ลว.4 ก.ค.2561

9

ดาเนินการจัดทาเอกสารกฏหมายฯ

30,000.00

30,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายทศพล ไวยสิทธิ์

30,000.00 นายทศพล ไวยสิทธิ์

30,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจย.636/2561
ลว.4 ก.ค.2561

10

จัดทาข้ อมูล ประเมินข้ อมูลยาฯ

52,000.00

52,000.00

เฉพาะเจาะจง

นส.ปิ่ นลักษณ์ วงศ์ดิลกวัฒน์

52,000.00 นส.ปิ่ นลักษณ์ วงศ์ดิลกวัฒน์

52,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

บจย.641/2561
ลว.6 ก.ค.2561

11

จัดทาข้ อมูลและเอกสารเพื่อ
ประกอบการทาฯ

36,000.00

36,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายอมรชัย ไชยโคตร

36,000.00 นายอมรชัย ไชยโคตร

ประมาณ
36,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจย.642/2561
ลว.6 ก.ค.2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
12

จัดทาสรุปข้ อมูลยาเพื่อประกอบ

40,000.00

40,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายอมรชัย ไชยโคตร

40,000.00 นายอมรชัย ไชยโคตร

ดาเนินการฯ

40,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

บจย.643/2561
ลว.6 ก.ค.2561

ประมาณ
13

เครื่ องปรับอากาศภายในรถยนต์
นง 5934

39,483.00

39,483.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.พระนครออโต้ แอร์

39,483.00 หจก.พระนครออโต้ แอร์

39,483.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

บจย.644/2561
ลว.6 ก.ค.2561

แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561
(ชื่อหน่ วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......
วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซือ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

ประมาณ
14

จัดทาข้ อมูลเชือ่ มโยงรหัสยา

100,000.00

100,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายปิ ยะณัฐ นวจิตไพบูลย์

100,000.00 นายปิ ยะณัฐ นวจิตไพบูลย์

มาตรฐานเพื่อใช้ ฯ

100,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

บจย.645/2561
ลว.6 ก.ค.2561

ประมาณ
15

พัฒนารูปแบบการเยีย่ มบ้ านเพื่อ

100,000.00

100,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางศิริรัตน์ ตันปิ ชาติ

100,000.00 นางศิริรัตน์ ตันปิ ชาติ

ส่งเสริ มพฤติกรรมฯ

16

17

จัดจ้ างบันทึกเพื่อออกใบสัง่ ชาระเงิน

จัดทาข้ อมูลโมโนกราฟสมุนไพร

30,780.00

50,000.00

30,780.00

50,000.00

เฉพาะเจาะจง นายธีนพัฒน์ สุขจิตร์

เฉพาะเจาะจง

นส.ปิ่ นลักษณ์ วงศ์ดิลกวัฒน์

30,780.00 นายธีนพัฒน์ สุขจิตร์

50,000.00 นส.ปิ่ นลักษณ์ วงศ์ดิลกวัฒน์

100,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจย.646/2561

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
30,780.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

ลว.6 ก.ค.2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
50,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

18

จัดทาข้ อมูลประกอบการพิจารณา
กาหนดฯ

50,000.00

50,000.00

เฉพาะเจาะจง นายจารุ ต สงครามสงค์

50,000.00 นายจารุ ต สงครามสงค์

50,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

บจย.647/2561
ลว.6 ก.ค.2561

บจย.648/2561
ลว.9 ก.ค.2561

บจย.649/2561
ลว.9 ก.ค.2561

ประมาณ
19

จัดทาข้ อมูลผลกระทบในด้ าน
งบประมาณฯ

50,000.00

50,000.00

เฉพาะเจาะจง

นส.วรกานดา เอื ้อรัสพันธุ์

50,000.00 นส.วรกานดา เอื ้อรัสพันธุ์

50,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจย.650/2561
ลว.9 ก.ค.2561

20 จัดทาข้ อมูล และเอกสารเพื่อ

20,000.00

20,000.00

เฉพาะเจาะจง

นส.รุ่ งนภา ศรี วชิ ยั

20,000.00 นส.รุ่ งนภา ศรี วชิ ยั

20,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจย.651/2561

แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561
(ชื่อหน่ วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......
วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซือ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

ประกอบการฯ

21

จ้ างทาตรายางจานวน 101 อัน

14,360.00

14,360.00

เฉพาะเจาะจง

ร้ าน จ.ชืน่ พาณิชย์

14,360.00 ร้ าน จ.ชืน่ พาณิชย์

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
14,360.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง
ลว.9 ก.ค.2561

บจย.652/2561
ลว.9 ก.ค.2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
22

23

อนุมตั ิซอ่ มครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

ตรวจสอบบันทึกข้ อมูลทะเบียบ

19,000.00

59,925.00

19,000.00

59,925.00

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

ร้ าน เจเอศ คอมพิวเตอร์

นส.ฉัตรแก้ ว วัฒนมะโน

19,000.00 ร้ าน เจเอศ คอมพิวเตอร์

19,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจย.654/2561
ลว.10 ก.ค.2561

59,925.00 นส.ฉัตรแก้ ว วัฒนมะโน

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
59,925.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

ตารับยาฯ

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

24

จัดทาเอกสารเบิกค่าตอบแทน

19,000.00

19,000.00

เฉพาะเจาะจง

นส.พลอยไพลิน พานิชดี

19,000.00 นส.พลอยไพลิน พานิชดี

25

ซ่อมและตรวจเช็ครถยนต์ราชการฯ

19,970.48

19,970.48

เฉพาะเจาะจง

บจ.สยามพระราม5

19,970.48 บจ.สยามพระราม5

19,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
19,970.48 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

บจย.655/2561
ลว.11 ก.ค.2561

บจย.656/2561
ลว.11 ก.ค.2561

บจย.657/2561
ลว.11 ก.ค.2561

ประมาณ
26

จัดทาสังเคราะห์กรอบแนวคิดใน
การพัฒนาฯ

500,000.00

500,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายธีรธร ยูงทอง

500,000.00 นายธีรธร ยูงทอง

500,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจย.658/2561
ลว.11 ก.ค.2561

แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561
(ชื่อหน่ วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......
วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)
ลำดับที่

27

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ ำง

จ้ างเช่ารถตู้ปรับอากาศ

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ ำง (บำท)
5,400.00

รำคำกลำง
(บำท)
5,400.00

วิธีซือ้ หรือจ้ ำง

เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
นายวรโชติ จันทราสกุล

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง
5,400.00 นายวรโชติ จันทราสกุล

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป
5,400.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง
บจย.659/2561
ลว.12 ก.ค.2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
28

ดาเนินการแปลกกฎหมายด้ านยา

100,000.00

100,000.00

เฉพาะเจาะจง

นส.ธิราพร ไตรวชิรางกูร

100,000.00 นส.ธิราพร ไตรวชิรางกูร

100,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจย.661/2561
ลว.16 ก.ค.2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
29

จ้ างพัฒนาระบบการต่ออายุใบ
อนุญาตด้ านยาฯ

102,800.00

102,800.00

เฉพาะเจาะจง

นส.อรทัย ศิริประเสริ ฐ

102,800.00 นส.อรทัย ศิริประเสริ ฐ

102,800.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจย.662/2561
ลว.16 ก.ค.2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
30

31

ประสานงาน วิเคราะห์และจัดทา
รายงานฯ

ค่าจ้ างเจ้ าหน้ าที่ในการปฏิบตั ิงาน
ตาแหน่งเจ้ าหน้ าที่ฯ

19,000.00

34,000.00

19,000.00

34,000.00

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

นส.กนกรัตน์ เอกตระกูล

นส.นราวดี จินากุล

19,000.00 นส.กนกรัตน์ เอกตระกูล

34,000.00 นส.นราวดี จินากุล

19,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
34,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

บจย.663/2561
ลว.17 ก.ค.2561

บจย.664/2561
ลว.17 ก.ค.2561

ประมาณ
32

ดาเนินงานเกี่ยวกับคาขอแก้ ไข
เปลีย่ นแปลงทะเบียนตารับ

30,000.00

30,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายอัฐขะวิญ ชุติจิรัฐติกาล

30,000.00 นายอัฐขะวิญ ชุติจิรัฐติกาล

30,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจย.665/2561
ลว.17 ก.ค.2561

แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561
(ชื่อหน่ วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......
วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ ำง

33

อนุมตั ิคือพร้ อมติดตังบานประตู
้
ไม้

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ ำง (บำท)
13,910.00

รำคำกลำง
(บำท)
13,910.00

วิธีซือ้ หรือจ้ ำง
เฉพาะเจาะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
บจ.อาชา

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง
13,910.00 บจ.อาชา

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป
13,910.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ

34

ออใบสัง่ ชาระคาขอโฆษณาขาย

25,500.00

25,500.00

เฉพาะเจาะจง

นส.สุมณฑา เมืองแก้ ว

25,500.00 นส.สุมณฑา เมืองแก้ ว

ยาฯ

35

จ้ างรถตู้ไป จ.ตราด

36

จ้ างจัดทา VTR ประชาสัมพันธ์ฯ

ประมาณ
25,500.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

5,700.00

5,700.00

เฉพาะเจาะจง

นายวรโชติ จันทราสกุล

200,000.00

200,000.00

เฉพาะเจาะจง

นส.อารดา สคนธสิทธิ์

5,700.00 นายวรโชติ จันทราสกุล

200,000.00 นส.อารดา สคนธสิทธิ์

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง
บจย.666/2561
ลว.17 ก.ค.2561

บจย.667/2561
ลว.17 ก.ค.2561

5,700.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจย.668/2561
ลว.17 ก.ค.2561

200,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม

บจย.678/2561
ลว.24 ก.ค.2561

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
37

สารวจความพึงพอใจฯ

38

อนุมตั ิรือ้ พร้ อมติดตังบานประตู
้
ไม้

111,000.00

111,000.00

เฉพาะเจาะจง

นส.อโณทัย งามวิชยั กิจ

13,910.00

13,910.00

เฉพาะเจาะจง

บจ.อาชา

111,000.00 นส.อโณทัย งามวิชยั กิจ

13,910.00 บจ.อาชา

111,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจย.679/2561
ลว.24 ก.ค.2561

13,910.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจย.680/2561

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
39

อนุมตั ิซอ่ มฝาเปิ ดถังน ้ามัน

6,067.00

6,067.00

เฉพาะเจาะจง

บจ.สยามพระราม 5

6,067.00 บจ.สยามพระราม 5

6,067.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

ลว.24 ก.ค.2561

บจย.681/2561

แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561
(ชื่อหน่ วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......
วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซือ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

เสนอราคาเหมาะสม

ลว.25 ก.ค.2561

หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

ภายในวงเงินงบ
ประมาณ
40

จ้ างพิมพ์โปรเตอร์

300,000.00

300,000.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.สานักพิมพ์อกั ษร

300,000.00 หจก.สานักพิมพ์อกั ษร

กราพฟิ ค

300,000.00 มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

กราฟฟิ ค

เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบ
ประมาณ

บจย.682/2561
ลว.26 ก.ค.2561

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561
ชือ่ หน่วยงาน......กองควบคุมวัตถุเสพติด.......
วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ จัดจ้ ำง

วงเงินที่จะซือ้ หรือจ้ ำง

รำคำกลำง

วิธีซือ้ หรือจ้ ำง

ผู้เสนอรำคำ
รำยชื่อ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุ ป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ

รำคำที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

ข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

1

จ้ างเหมาบันทึกข้ อมูล

59,490.00

59,490.00

วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุทิวสั แสนสุข

59,490.00

นายสุทิวสั แสนสุข

59,490.00

จ้ างตามความรู้ ความสามารถ ตจ 107/61 ลว. 3 กรกฎาคม 2561

2

จ้ างซ่อมเครื่ องปริ น้ เตอร์ (หมา
เลขคุรภัณฑ์ ต.2/56 คพ)

3,500.00

3,500.00

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ าน เจ เอสคอมพิวเตอร์

3,500.00

ร้ าน เจ เอสคอมพิวเตอร์

3,500.00

มีคณ
ุ ภาพและการบริ การดี

3

จ้ างพิมพ์ซองเอกสาร 5,000 ซอง

11,770.00

11,770.00

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ านกิจเจริ ญการค้ า

11,770.00

ร้ านกิจเจริ ญการค้ า

11,770.00

มีคณ
ุ ภาพและการบริ การดี

4

จ้ างทาเอกสารประกอบการประชุม

8,239.00

8,239.00

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ าน เจพิมเขียว

8,239.00

ร้ าน เจพิมเขียว

8,239.00

5

จ้ างพิมพ์สติกเกอร์

84,000.00

84,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ าน ส. รุ่ งเจริ ญ

84,000.00

ร้ านส. รุ่ งเจริ ญ

84,000.00

6

ซื ้อวัสดุสานักงาน 1 รายการ
(ของกลาง)

124,000.00

124,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ าน ส. รุ่ งเจริ ญ

124,000.00

ร้ าน ส. รุ่ งเจริ ญ

124,000.00

มีคณ
ุ ภาพและการบริ การดี
มีคณ
ุ ภาพและการบริ การดี
คุณภาพของสินค้ าและการ
บริ การ

ตจ 108/61 ลว. 12 กรกฎาคม 2561
ตจ 109/61 ลว. 16 กรกฎาคม 2561
ตจ 112/61 ลว. 16 กรกฎาคม 2561
ตจ 110/61 ลว. 18 กรกฎาคม 2561
ตซ 18/61 ลว. 18 กรกฎาคม 2561

แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561
(ชื่อหน่ วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......
วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)
ลำดับที่
7

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ ำง
ซื ้อวัสดุสานักงาน จานวน 46
รายการ

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

71,579.79

71,579.79

วิธีซือ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
วิธีเฉพาะเจาะจง ร้ านกิจเจริ ญการค้ า

71,579.79

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง
ร้ านกิจเจริ ญการค้ า

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป
71,579.79

มีคณ
ุ ภาพและการบริ การดี

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง
ตซ 19/61 ลว. 18 กรกฎาคม 2561

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ /จัดจ้ ำงในรอบเดือน…กรกฎำคม....2561................................
(ชื่อหน่ วยงำน)..........................สำนักอำหำร......................................
วันที่...19...เดือน…กย.....พ.ศ...2561.................
ลาดับที่

งานที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง

1

จ้ างเปลีย่ นถ่ายน ้ามันเครื่ อง นง1282

2

วงเงินที่จะซื ้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซื ้อหรื อจ้ าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชือ่ ผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ าง

4,023.74

4,023.74

เฉพาะเจาะจง

บ.โตโยต้ านนทบุรี

4,023.74

บ.โตโยต้ านนทบุรี

4,023.74

จ้ างรถตู้ปรับอากาศ

1,800

1,800

เฉพาะเจาะจง

นายคม กล่อมกาเนิด

1,800

นายคม กล่อมกาเนิด

1,800

3

จ้ างเหมาถ่ายเอกสาร

9,000

9,000

เฉพาะเจาะจง

ร้ านก๊ อปปี ้ ปริ น้

9,000

ร้ านก๊ อปปี ้ ปริ น้

9,000

4

จ้ างรถตู้ปรับอากาศ

14,300

14,300

เฉพาะเจาะจง

นายกรณัย พิมพสุระกะ

14,300

นายกรณัย พิมพสุระกะ

14,300

5

จ้ างงานติดฟิ ล์มหน้ าต่างธนาคาร

66,360

66,360

เฉพาะเจาะจง

ร้ านแรลลี่

66,360

ร้ านแรลลี่

66,360

6

จ้ างงานซ่อมเครื่ องปรับอากาศ

36,754.50

36,754.50

เฉพาะเจาะจง

ฐาปนีย์ แอร์

36,754.50

ฐาปนีย์ แอร์

36,754.50

7

จ้ างงานขนย้ าย

9,600

9,600

เฉพาะเจาะจง

นายวรรณชัย โตสวัสดิ์

9,600

นายวรรณชัย โตสวัสดิ์

9,600

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื ้อหรื อจ้ าง
บจ.อ.779/61
2561

5 กรกฎาคม

บจ.อ.780/61
2561

9 กรกฎาคม

บจ.อ.781/61
2561

9 กรกฎาคม

บจ.อ.782/61
2561

12 กรกฎาคม

บจ.อ.783/61
2561

12 กรกฎาคม

บจ.อ.784/61
2561

12 กรกฎาคม

บจ.อ.785/61
2561

18 กรกฎาคม

แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561
(ชื่อหน่ วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......
วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซือ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

8

จ้ างสอบเทียบเครื่ องมือ
ห้ องปฏิบตั ิการ

28,890

28,890

เฉพาะเจาะจง

บ.เพอร์ เฟค คาลิเบชัน่ เซอร์ วสิ
จก.

28,890

บ.เพอร์ เฟค คาลิเบชัน่ เซอร์ วสิ
จก.

28,890

9

จ้ างสอบเทียบDIAL
THERMOMETER

16,050

16,050

เฉพาะเจาะจง

บ.ทีทีเค ซายเอนซ์ จก.

16,050

บ.ทีทีเค ซายเอนซ์ จก.

16,050

10

จ้ างงานแปลแบบฟอร์ มฯ

21,000

21,000

เฉพาะเจาะจง

นางถาวินี จารุ พิสิฐธร

21,000

นางถาวินี จารุ พิสิฐธร

21,000

11

จ้ างงานติดตั ้งพื ้นกระเบื ้องยาง

497,764

497,764

เฉพาะเจาะจง

บ.อาชาฯ

497,764

บ.อาชาฯ

497,764

12

จ้ างเดินสายไฟฟ้า

99,998.99

99,998.99

เฉพาะเจาะจง

บ.ซันไชน์

99,998.99

บ.ซันไชน์

99,998.99

13

จ้ างพิมพ์หนังสือ

448,710

448,710

เฉพาะเจาะจง

บ.คิวคัมเบอร์

448,710

บ.คิวคัมเบอร์

448,710

14

จ้ างงานซ่อมแซม

498,513

498,513

เฉพาะเจาะจง

บ.อาชาฯ

498,513

บ.อาชาฯ

498,513

15

จ้ างเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน

36,000

36,000

เฉพาะเจาะจง

น.ส.รัญญา ถาวรพันธุ์

36,000

น.ส.รัญญา ถาวรพันธุ์

36,000

16

จ้ างรถตู้ปรับอากาศ

6,000

6,000

เฉพาะเจาะจง

นายกรนัย พิมพสุรกะ

6,000

นายกรนัย พิมพสุรกะ

6,000

17

จ้ างรถโดยสารปรับอากาศ

60,000

60,000

เฉพาะเจาะจง

บ.คณายนต์

60,000

บ.คณายนต์

60,000

18

จ้ างรถตู้ปรับอากาศ

30,000

30,000

เฉพาะเจาะจง

นายฉัตรชัย บรรจง

30,000

นายฉัตรชัย บรรจง

30,000

19

จ้ างสอบเทียบPipette

1,237.76

1,237.76

เฉพาะเจาะจง

บ.หริ กุล ซานแอนซ์ จากัด

1,237.76

บ.หริ กุล ซานแอนซ์ จากัด

1,237.76

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
คุณสมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง
บจ.อ.786/61
2561

18 กรกฎาคม

บจ.อ.787/61
2561

18 กรกฎาคม

บจ.อ.787/61
2561

18 กรกฎาคม

บจ.อ.788/61
2561

19 กรกฎาคม

บจ.อ.789/61
2561

19 กรกฎาคม

บจ.อ.790/61
2561

19 กรกฎาคม

บจ.อ.791/61
2561

25 กรกฎาคม

บจ.อ.792/61
2561

25 กรกฎาคม

บจ.อ.793/61
2561

25 กรกฎาคม

บจ.อ.794/61
2561

25 กรกฎาคม

บจ.อ.795/61
2561

26 กรกฎาคม

บจ.อ.796/61
2561

31 กรกฎาคม

แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561
(ชื่อหน่ วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......
วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซือ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

20

จ้ างกาจัดของเสีย

25,145

25,145

เฉพาะเจาะจง

บ.สยาม แมททีเรี ยลส์ เอ็กซ์
เชนจ์ จก.

25,145

บ.สยาม แมททีเรี ยลส์ เอ็กซ์เชนจ์
จก.

25,145

21

จ้ างปิ ดช่อง

1,712.00

1,712.00

เฉพาะเจาะจง

ฐาปนีย์ แอร์

1,712.00

ฐาปนีย์ แอร์

1,712.00

22

จ้ างรถตู้ปรับอากาศ

7,800.00

7,800.00

เฉพาะเจาะจง

นายอภิรมณ์

7,800.00

นายอภิรมณ์

7,800.00

23

ซื ้อวัสดุ

75,834.11

75,834.11

เฉพาะเจาะจง

กิจเจริ ญการค้ า

75,834.11

กิจเจริ ญการค้ า

75,834.11

24

ยกเลิก

ยกเลิก

ยกเลิก

ยกเลิก

ยกเลิก

ยกเลิก

ยกเลิก

ยกเลิก

25

ซื ้อกระดาษถ่ายเอกสาร

44,169.60

44,169.60

เฉพาะเจาะจง

บ.ดับเบิ ้ลเอ

44,169.60

บ.ดับเบิ ้ลเอ

44,169.60

26

ซื ้อครุ ภณ
ั ฑ์

331,840.00

331,840.00

เฉพาะเจาะจง

บ.พีเอสพี

331,840.00

บ.พีเอสพี

331,840.00

27

ซื ้อครุ ภณ
ั ฑ์

209,300.00

209,300.00

เฉพาะเจาะจง

บ.ไทยพัฒนา

209,300.00

บ.ไทยพัฒนา

209,300.00

28

ซื ้อครุ ภณ
ั ฑ์

98,400.00

98,400.00

เฉพาะเจาะจง

บ.พีเอสพี

98,400.00

บ.พีเอสพี

98,400.00

29

ซื ้อหมึก

86,900.00

86,900.00

เฉพาะเจาะจง

บ.วิบลู กิจ

86,900.00

บ.วิบลู กิจ

86,900.00

29

ซื ้อครุ ภณ
ั ฑ์

71,900.00

71,900.00

เฉพาะเจาะจง

บ.ไทยพัฒนา

71,900.00

บ.ไทยพัฒนา

71,900.00

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
ยกเลิก
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง
บจ.อ.797/61
2561

31 กรกฎาคม

บจ.อ.798/61
2561

31 กรกฎาคม

บจ.อ.799/61
2561

31 กรกฎาคม

บซ.อ.63/61
2561

2 กรกฎาคม

บซ.อ.64/61
2561

10 กรกฎาคม

บซ.อ.65/61
2561

10 กรกฎาคม

บซ.อ.66/61
2561

17 กรกฎาคม

บซ.อ.67/61
2561

17 กรกฎาคม

บซ.อ.68/61
2561

17 กรกฎาคม

บซ.อ.63/61
2561

17 กรกฎาคม

บซ.อ.64/61
2561

17 กรกฎาคม

แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561
(ชื่อหน่ วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......
วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ ำง

สรุ ปผล
สกำร
ำนัก
วันด่ทีำน่
30
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรื อจัดจ้ ำง

1

จ้ างซ่อมแซมห้ องปฏิบตั ิงานด่าน
อาหารและยา

2

ซื ้อเครื่ องจัดลาดับคิวอัตโนมัติ
แบบปุ่ มสัมผัส

3

เปลีย่ นยางรถยนต์นิสสันตู้ นง
6626

4

ผู้ชว่ ยเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิงาน
ติดตามและปราบปราม

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซือ้ หรือจ้ ำง

วงเงินที่จะซือ้ หรื อ
จ้ ำง

รำคำกลำง

335,766

48,150.00

12,000.00

33,000

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

วิธีซือ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุ ป

เฉพาะเจาะจง

บริ ษัท อาชา เอ็นเตอร์ ไพรส์
จากัด

335,766 บริ ษัท อาชา เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด

48,150.00 เฉพาะเจาะจง

บริ ษัท อินฟิ นิท เทคโนโลยี
คอร์ ปอเรชัน่ จากัด

48,150.00

บริ ษัท อินฟิ นิท เทคโนโลยี คอร์
ปอเรชัน่ จากัด

48,150.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน บซด.48/61 ลว 18 ก.ค. 61

เฉพาะเจาะจง

ร้ านติวานนท์ยางยนต์

12,000.00

ร้ านติวานนท์ยางยนต์

12,000.00

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน บซด.49/61 วันที่ 25 ก.ค. 61

เฉพาะเจาะจง

น.ส.สุนิสา ตรี ภพ

335,766

12,000.00

33,000

33,000

น.ส.สุนิสา ตรี ภพ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

335,766 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน บจด.224/61 ลว 16 ก.ค. 61

33,000 มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ อง ครบถ้ วน บจด.223/61 ลว. 2 ก.ค. 61

สรุ ปผลการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือน..กรกฎาคม...๒๕๖๑......
(ชือ่ หน่วยงาน)...............กองพัฒนาศักยภาพผู้บริ โภค.................
วันที…
่ ๓๑...เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ. ........๒๕๖๑...........
ลาดับที่

งานที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินที่ซื ้อหรื อจ้ าง

ราคากลาง

วิธีซื ้อหรื อจ้ าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
รายชือ่ ผู้เสนอราคา

๑

ผลิตออกแบบ และจัดนิทรรศการ
100 ปี

๑,๕๐๐,๐๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐

ประกวดราคา

หจก.เวิร์ค วันเดอร์

ผู้ได้ รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื ้อหรื อจ้ าง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อข้ อตกลง

ราคาที่เสนอ

๑,๒๕๐,๐๐๐

หจก.เวิร์ค วันเดอร์

๑,๒๕๐,๐๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน สัญญาจ้ างที่ ๖๒/๒๕๖๑
งบประมาณและเป็ นผู้ชนะ ๒๕/๖/๒๕๖๖
การประกวดราคาโดยได้

วันที่

แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561
(ชื่อหน่ วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......
วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซือ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

๒

วัสดุสานักงาน

๑๑,๓๓๑

๑๑,๓๓๑

เฉพาะเจาะจง

ร้ านกิจเจริ ญการค้ า

๑๑,๓๓๑

ร้ านกิจเจริ ญการค้ า

๑๑,๓๓๑

๓

แก้ ไขระบบ android
แอปพลิเคชัน่ oryor amazng
cube

๘,๐๒๕

๘,๐๒๕

เฉพาะเจาะจง

บ.นาราซีซเท็ม จากัด

๘,๐๒๕

บ.นาราซีซเท็ม จากัด

๘,๐๒๕

๔

ผลิตและติดตังป
้ ้ ายพระบรม
ฉายาลักษณ์ ร.10

๔๒,๒๖๕

๔๒,๒๖๕

เฉพาะเจาะจง

บ.เอส.ดี.พี.12 ซัพพลายเอนด์
เซอร์ วสิ จากัด

๔๒,๒๖๕

บ.เอส.ดี.พี.12 ซัพพลายเอนด์
เซอร์ วสิ จากัด

๔๒,๒๖๕

๕

กระเป๋ าใส่เอกสาร

๑๘,๖๐๐

๑๘,๖๐๐

เฉพาะเจาะจง

๖

สาเนาแผ่น DVD ชุดรวมแอนิเมชัน

๔๐๔,๔๖๐

๔๐๔,๔๖๐

๗

ออกแบบและผลิตแผ่นพับ oryor
online

๕๐๐,๐๐๐

๔๙๙,๔๐๐

๘

พิมพ์โปสเตอร์ สาหรับ
ประกอบการให้ สมั ภาษณ์

๙

๑๐

๑๑

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

๖๗๖๒.๔๐

๒๐๐๐๐.๐๐

๒๐๐๐๐.๐๐

๓๐๐๐๐.๐๐

๖๗๖๒.๔๐

๒๐๐๐๐.๐๐

๒๐๐๐๐.๐๐

๓๐๐๐๐.๐๐

๑๘,๖๐๐

บ.เจ.เจ.แบคอินดัสตรี จากัด

๑๘,๖๐๐

เฉพาะเจาะจง บ.ท๊ อป เรคคอร์ ด สตูดิโอ จากัด

๔๐๔,๔๖๐

บ.ท๊ อป เรคคอร์ ด สตูดิโอ จากัด

๔๐๔,๔๖๐

เฉพาะเจาะจง

บ.ทีเอส อินเตอร์ พริ น้ จากัด

๔๙๙,๔๐๐

บ.ทีเอส อินเตอร์ พริ น้ จากัด

๔๙๙,๔๐๐

เฉพาะเจาะจง

บ.เอส.ดี.พี.12 ซัพพลายเอนด์
เซอร์ วสิ จากัด

๖๗๖๒.๔๐

บ.เอส.ดี.พี.12 ซัพพลายเอนด์
เซอร์ วสิ จากัด

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

บ.เจ.เจ.แบคอินดัสตรี จากัด

นายวีรภัทร เหล่าเขตกิจ

นางสาวธัญสุดา งอกนาวัง

นายธัญพิสิษฐุ์ วัชรเสรี

๒๐๐๐๐.๐๐

๒๐๐๐๐.๐๐

๓๐๐๐๐.๐๐

นายวีรภัทร เหล่าเขตกิจ

นางสาวธัญสุดา งอกนาวัง

นายธัญพิสิษฐุ์ วัชรเสรี

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บซ.พศ. ๑๕/๒๕๖๑ วันที่ ๒๐/
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
๗/๒๕๖๑
งบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.พศ. ๑๕๒/๒๕๖๑ วันที่ ๙/๗/
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
๒๕๖๑
งบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.พศ. ๑๕๓/๒๕๖๑ วันที่ ๑๒/
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
๗/๒๕๖๑
งบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.พศ. ๑๕๔/๒๕๖๑ วันที่ ๑๓/
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
๗/๒๕๖๑
งบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.พศ. ๑๕๕/๒๕๖๑ วันที่ ๑๙/
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
๗/๒๕๖๑
งบประมาณ
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.พศ. ๑๕๖/๒๕๖๑ วันที่ ๒๓/
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
๗/๒๕๖๑
งบประมาณ

๖๗๖๒.๔๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.พศ. ๑๕๗/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔/
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
๗/๒๕๖๑
งบประมาณ

๒๐๐๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.พศ. ๑๕๘/๒๕๖๑ วันที่ ๒๔/
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
๗/๒๕๖๒
งบประมาณ

๒๐๐๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.พศ. ๑๕๙/๒๕๖๑ วันที่ ๒๕/
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
๗/๒๕๖๑
งบประมาณ

๓๐๐๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.พศ. ๑๖๐/๒๕๖๑ วันที่ ๒๕/
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
๗/๒๕๖๑
งบประมาณ

แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561
(ชื่อหน่ วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......
วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)
ลำดับที่

๑๒

๑๓

ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ ำง

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงาน

ทาตาลปั ตร

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ ำง (บำท)
๒๐๐๐๐.๐๐

๑๓๓๗๕.๐๐

วงเงินที่จะ

รำคำกลำง
(บำท)
๒๐๐๐๐.๐๐

๑๓๓๗๕.๐๐

วิธีซือ้ หรือจ้ ำง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

รำคำกลำง

วิธีซือ้ หรือจ้ ำง

ซือ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
นางสาวภัทรภร สุขห่วง

นางสาวปาณิสรา กัณเกตุ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง
๒๐๐๐๐.๐๐

๑๓๓๗๕.๐๐

นางสาวภัทรภร สุขห่วง

นางสาวปาณิสรา กัณเกตุ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

๒๐๐๐๐.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.พศ. ๑๖๑/๒๕๖๑ วันที่ ๒๕/
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
๗/๒๕๖๑
งบประมาณ

๑๓๓๗๕.๐๐

มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เสนอ
บจ.พศ. ๑๖๒/๒๕๖๑ วันที่ ๓๑/
ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน
๗/๒๕๖๑
งบประมาณ

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561
สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
วันที่ 1 สิงหำคม 2561
ผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและ
รำยชื่อ
รำคำที่เสนอ
รำคำที่ตกลงซือ้ หรือจ้ ำง

หมำยเหตุท่ คี ัดเลือก
โดยสรุ ป

1

เบิกค่าจ้ างเหมารถตู้ปรับอากาศ
2-5 กค.61 จ.ราชบุรี

7,200.00

7,200.00

เฉพาะจงเจาะ

นายกรณัย พิมพสุรกะ

7,200.00

นายกรณัย พิมพสุรกะ

7,200.00

2

เบิกเงินค่าซื ้อกระดาษเป่ าชนิด

214,000.00

214,000.00

เฉพาะจงเจาะ

บ.หกหนึ่งเจ็ด จากัด

214,000.00

บ.หกหนึ่งเจ็ด จากัด

214,000.00

Navajobrilliant white 216 GSM

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ คบจ.87/2561 ลว.29 มิย.61
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ สธ1006.1/1621 ลว.11 กค.61
ที่เป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี
- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสม

คบซ.13/2561 ลว.6 มิย.61
สธ1006.1/1620 ลว.12 กค.61

ภายในวงเงินงบประมาณ
3

เบิกเงินซื ้อยางรถยนต์ นง 6628

14,124.00

14,124.00

เฉพาะเจาะจง

ร้ านติวานนท์ยานนท์

12,000.00

ร้ านติวานนท์ยานนท์

12,000.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ

คบซ.16/2561 ลว.12 กค.61
สธ1006.1/1689 ลว.18 กค.61

ที่เป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี
4

เบิกเงินค่าจ้ างถ่ายเอกสารพร้ อม
เข้ าเล่ม 200 เล่ม /70บาท

14,980.00

14,980.00

เฉพาะเจาะจง

บ.หกหนึ่งเจ็ด จากัด

14,980.00

บ.หกหนึ่งเจ็ด จากัด

14,980.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ คบจ.78/2561 ลว.5 มิย.61
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ สธ1006.1/1710 ลว.19 กค.61
ที่เป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

5

เบิกเงินซื ้อกระเป๋ าใส่เอกสาร

34,000.00

34,000.00

เฉพาะเจาะจง

บ.เจ.เจ.แบค อินดัสตรี จากัด

34,000.00

บ.เจ.เจ.แบค อินดัสตรี จากัด

34,000.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

คบซ.17/2561 ลว.12 กค.61

แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561
(ชื่อหน่ วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......
วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซือ้ หรือจ้ ำง

ประกอบการประชุม
จานวน 200 ใบ /170 บาท
6

เบิกเงินค่าจัดซื ้อกระดาษ
เอกสารเอ4 300 รี ม

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

(สานักงานใหญ๋)

(สานักงานใหญ๋)

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ

สธ1006.1/1710 ลว.19 กค.61

หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

ที่เป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี
28,248.00

28,248.00

เฉพาะเจาะจง

บ. รี มส์ แอนด์ โรลส์ จากัด

28,248.00

บ. รี มส์ แอนด์ โรลส์ จากัด

28,248.00

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ

คบซ.18/2561 ลว.16 กค.61
สธ1006.1/1729 ลว.20 กค.61

ที่เป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี
7

เบิกเงินซื ้อกระเป๋ าในเอกสาร

14,400.00

14,400.00

เฉพาะเจาะจง

ประชุม จานวน 160 ใบ/90 บาท

8

เบิกเงินค่าจัดจ้ างส่งเอกสารพร้ อม
บรรจุภณ
ั ฑ์

บ.เจ.เจ.แบค อินดัสตรี จากัด

14,400.00

(สานักงานใหญ๋)

18,703.60 บาท

18,703.60 บาท

เฉพาะเจาะจง

บ.หกหนึ่งเจ็ด จากัด

บ.เจ.เจ.แบค อินดัสตรี จากัด

14,400.00

(สานักงานใหญ๋)

18,703.60 บาท

บ.หกหนึ่งเจ็ด จากัด

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ

คบซ.19/2561 ลว.18 กค.61

คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ สธ1006.1/1735 ลว.20 กค.61
ที่เป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี
18,703.60 บาท

- ใช้ หลักเกณฑ์ราคาและ
คุณลักษณะเฉพาะขอพัสดุ

คบซ.19/2561 ลว.18 กค.61
สธ1006.1/1736 ลว.20 กค.61

ที่เป็ นมาตรฐาน และคุณภาพดี

แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กรกฎำคม
ชื่อหน่ วยงำน......สำนักควบคุมเครื่ องสำอำงและวัตถุอันตรำย (กลุ่มควบคุมเครื่ องสำอำง).......
วันที่ เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2561
ลำดับที่

1
2
3

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ ำง

ซื ้อสติกเกอร์ เลเซอร์
จ้ างซ่อมแซมเครื่ องปรับอากาศ
หมาย
ภณ
ั ฑ์ บส.2/54
จ้เลขครุ
างเหมาปฏิ
ตั ิงาน

วงเงินที่จัดซือ้

รำคำกลำง

หรือจัดจ้ ำง (บำท)

(บำท)

วิธีซือ้ หรือจ้ ำง

ผู้เสนอรำคำ
รำยชื่อ

9,630.00

9,630.00

เฉพาะเจาะจง

กิจเจริ ญการค้ า

1,819.00

1,819.00

เฉพาะเจาะจง ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ

24,000.00

24,000.00

เฉพาะเจาะจง นางสาวนารี รัตน์ สัจจะเวทะ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง
รำคำที่เสนอ
9,630 บาท

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือก
กิจเจริ ญการค้ า

1,819 บาท ฐาปนีย์ แอร์ เซอร์ วสิ
24,000 บาท นางสาวนารี รัตน์ สัจจะเวทะ

รำคำที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

โดยสรุ ป

หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

9,630 บาท มีคณ
ุ ภาพและบริ การดี
1,819 บาท

ใบสัง่ ซื ้อ บซส. 17/2561
ลว. 5 ก.ค.61

คุณลักษณะของงานจ้ างตรง ใบสัง่ จ้ างที่ บจส.169/2561
กับความต้ องการใช้ งาน
ลว. 5 ก.ค. 61

ความรู้ ความสามารถและ
24,000 บาท ความเหมาะสมในงาน

ใบสัง่ จ้ างที่ บจส.170/2561
ลว .5 ก.ค. 61

แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561
(ชื่อหน่ วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......
วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซือ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

4

จ้ างถ่ายเอกสารประกอบการ
ประชุม

17,600.00

17,600.00

เฉพาะเจาะจง ดับเบิ ้ล ยู.ที.ก็อปปี ้ เซ็นเตอร์

5

จ้ างถ่ายเอกสาร

20,895.20

20,895.20

เฉพาะเจาะจง สามชัย 2017

6

จ่างถ่ายเอกสารเวียนประกาศ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ

113,770.80

113,770.80 เฉพาะเจาะจง ดับเบิ ้ล ยู.ที.ก็อปปี ้ เซ็นเตอร์

ห

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ ำง
1 จ้ างถ่ายเอกสาร 1,929 ชุด
(ชุดละ 10 แผ่น)

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง
17,600 บาท ดับเบิ ้ล ยู.ที.ก็อปปี ้ เซ็นเตอร์

20,895.20 บาท สามชัย 2017
113,770.80 บาท ดับเบิ ้ล ยู.ที.ก็อปปี ้ เซ็นเตอร์

เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
โดยสรุ ป
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง
คุณลักษณะของงานจ้ างตรง
ใบสัง่ จ้ างที่ บจส.171/2561
17,600 บาท กับความต้ องการใช้ งาน
ลว 5 ก.ค. 61
คุณลักษณะของงานจ้ างตรง ใบสัง่ จ้ างที่ บจส.172/2561
20,895.20 บาท กับความต้ องการใช้ งาน
ลว .12 ก.ค. 61
113,770.80 บาท

แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กรกฏำคม 2561
(ชื่อหน่ วยงำน)..สำนักควบคุมเครื่ องสำอำงและวัตถุอันตรำย (กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรำย)
วันที่ .....7.... เดือน .สิงหำคม พ.ศ. 2561
รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
วิธีซือ้ หรือจ้ ำง
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ ำง (บำท)
7,716.00

รำคำกลำง
(บำท)
7,716.00 เฉพาะเจาะจง

ร้ าน ดับเบิ ้ลยู.ที.
ก็อปปี ้ เซ็นเตอร์

2

จ้ างซ่อมเครื่ องปรับอากาศ
ภายในรถยนต์ต้ สู ว่ นราชการ
นง-6619

3,317.00

3,317.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.พระนคร
ออโต้ แอร์

3

จ้ างเหมาปฏิบตั ิงานกลุม่
กากับดูแลวัตถุอนั ตรายก่อน
ออกสูต่ ฃาด สค- กย.61

37,600.00

37,600.00 เฉพาะเจาะจง

นส.พรรณรัตน์
ขุนมิน

7,716.00 ร้ าน ดับเบิ ้ลยู.ที.
ก็อปปี ้ เซ็นเตอร์

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป
7,716.00 บริ การดี ราคาตรงกับงบ
ประมาณ

3,317 หจก.พระนคร
ออโต้ แอร์

37,600.00

นส.พรรณรัตน์
ขุนมิน

คุณลักษณะของงานจ้ างตรง ใบสัง่ จ้ างที่ บจส.173/2561
กับความต้ องการใช้ งาน
ลว. 24 ก.ค. 61

3,317 บริ การดี ราคาตรงกับงบ
ประมาณ

37,600.00

สรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน.......กรกฎำคม 2561..................
(ชื่อหน่ วยงำน)....ศูนย์ จัดกำรเรื่องร้ องเรี ยนและปรำบปรำมกำรกระทำผิดกฎหมำยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สุขภำพ (ศรป.)......

วงเงินภายในงบประมาณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง
บจ.ว.64/61
ลว.13 กค.61
บจ.ว. 65/61
ลว.23 กค.61

บจ.ว.66/61
ลว. 23 กค.61

แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561
(ชื่อหน่ วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......
วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)
ลำดับที่

ลำดับที่
1

2

3

4

5

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ ำง

งำนจัดซือ้ จัดจ้ ำง
จัดจ้ างเจ้ าหน้ าที่เหมาปฏิบตั ิงาน

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าที่เหมาปฏิบตั ิงาน

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าที่เหมาปฏิบตั ิงาน

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าที่เหมาปฏิบตั ิงาน

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซือ้ หรือจ้ ำง

วงเงินงบประมำณ

รำคำกลำง

วิธีซือ้ หรือจ้ ำง

46,680.00

50,250.00

30,000.00

30,000.00

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
และรำคำที่เสนอ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง
วันที่…31...เดือน..กรกฎำคม..พ.ศ....2561...
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

7

8

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าที่เหมาปฏิบตั ิงาน

เลขที่หรื อวันที่ของสัญญำหรื อ
ข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

นายเอกชัย ลีลาเรื องรอง
46,680.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เสนอราคา 46,680 บาท

นายเอกชัย ลีลาเรื องรอง

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ศรป. 50/2561

ราคาจ้ าง 46,680 บาท

- เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

นางสาวนิตยา นิลทะสิงห์
50,250.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เสนอราคา 50,250 บาท

นางสาวนิตยา นิลทะสิงห์

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.ศรป. 51/2561
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

นางสาวปั ทมา แก้ วเงิน
30,000.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เสนอราคา 30,000 บาท

นางสาวปั ทมา แก้ วเงิน

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.ศรป. 52/2561
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

นางสาวแสงทิพย์ สัมฤทธิ์
30,000.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เสนอราคา 30,000 บาท

นางสาวแสงทิพย์ สัมฤทธิ์
ราคาจ้ าง 30,000 บาท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.ศรป. 53/2561
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

นางสาวจริ ญญา กุลเขมานนท์

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน

บจ.ศรป. 54/2561

ราคาจ้ าง 30,000 บาท

- เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

นางสาวปาริ ษา สุภาภรรณ
30,000.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เสนอราคา 30,000 บาท

นางสาวปาริ ษา สุภาภรรณ

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.ศรป. 55/2561
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

นางสาวสุคนธา มีเพชร
30,000.00 จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เสนอราคา 30,000 บาท

นางสาวสุคนธา มีเพชร

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

บจ.ศรป. 56/2561
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

36,258.00 จัดซื ้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร้ านพี.เอ็ม.เอ็น.ซัพพลาย
ราคาจ้ าง 36,258 บาท

ร้ านพี.เอ็ม.เอ็น.ซัพพลาย
ราคาจ้ าง 36,258บาท

- มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
- เสนอราคาเหมาะสม
ภายในวงเงินงบประมาณ

บซ.ศรป. 9/2561

นางสาวจริ ญญา กุลเขมานนท์
จัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าที่เหมาปฏิบตั ิงาน

จัดซื ้อวัสดุสานักงาน

30,000.00

30,000.00

36,258.00

หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุ ป

ราคาจ้ าง 50,250 บาท

ราคาจ้ าง 30,000 บาท

30,000.00
เสนอราคา 30,000 บาท

6

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

จัดจ้ างเจ้ าหน้ าที่เหมาปฏิบตั ิงาน
30,000.00

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

ราคาจ้ าง 30,000 บาท

ราคาจ้ าง 30,000 บาท

ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561
(ชื่อหน่ วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......
วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

วิธีซือ้ หรือจ้ ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง

สรุ ปผลการดาเนินการดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561
กองส่งเสริ มการประกอบการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561
รายชือ่ ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
วิธีเฉพาะเจาะจง นางบงกช เอีย่ มจารูญ
ราคาที่เสนอ 99,800.- บาท

ผู้ได้ รับการคัดลือกและราคาที่
ตกลงซื ้อหรื อจ้ าง
นางบงกช เอีย่ มจารูญ
ราคาที่จ้าง 99,800.- บาท

79,060.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ศิรประภา วีรแพทยโกศล
ราคาที่เสนอ 79,060.- บาท

น.ส.ศิรประภา วีรแพทยโกศล
ราคาที่จ้าง 79,060.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน สสผ.จ 85/๒๕๖๑
ตามคุณลักษณะฯและราคา 4 ก.ค.61
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ าง

70,140.- บาท

70,140.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ฐิ ติมาพร สุนทรนันท์
ราคาที่เสนอ 70,140.- บาท

น.ส.ฐิ ติมาพร สุนทรนันท์
ราคาที่จ้าง 70,140.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน สสผ.จ 86/๒๕๖๑
ตามคุณลักษณะฯและราคา 4 ก.ค.61
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ าง

จ้ างจัดทางานด้ านพัฒนาระบบ
บริ หารและจัดทาเอกสารเบื ้องต้ น
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน

70,470.- บาท

70,470.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.จารุ วรรณ เจริ ญทรัพยา
นันต์
ราคาที่เสนอ 70,470.- บาท

น.ส.จารุ วรรณ เจริ ญทรัพยานันต์
ราคาที่จ้าง 70,470.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน สสผ.จ 87/๒๕๖๑
ตามคุณลักษณะฯและราคา 4 ก.ค.61
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ าง

5

จ้ างจัดทางานด้ านประชาสัมพันธ์
และให้ บริ การข้ อมูล

66,540.- บาท

66,540.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.วัลลยา พันธุโพธิ์
ราคาที่เสนอ 66,540.- บาท

น.ส.วัลลยา พันธุโพธิ์
ราคาที่จ้าง 66,540.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน สสผ.จ 88/๒๕๖๑
ตามคุณลักษณะฯและราคา 4 ก.ค.61
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ าง

6

จ้ างจัดทางานด้ านธุรการและ
ตรวจสอบวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์

38,030.- บาท

38,030.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายลลิต อยูเ่ ย็น
ราคาที่เสนอ 38,030.- บาท

นายลลิต อยูเ่ ย็น
ราคาที่จ้าง 38,030.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน สสผ.จ 89/๒๕๖๑
ตามคุณลักษณะฯและราคา 4 ก.ค.61
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ าง

7

จ้ างจัดทาและตรวจสอบเบื ้องต้ น
เกี่ยวกับเอกสารการจ่ายเงิน

72,000.- บาท

72,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สตพร คงผึ ้ง
ราคาที่เสนอ 72,000.- บาท

น.ส.สตพร คงผึ ้ง
ราคาที่จ้าง 72,000.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน สสผ.จ 90/๒๕๖๑
ตามคุณลักษณะฯและราคา 4 ก.ค.61
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ าง

ลาดับที่

งานที่จดั ซื ้อหรื อจัดจ้ าง

วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง

1

จ้ างจัดทางานด้ านการบริ หาร
และบริ การของศูนย์บริ การฯ และ
ศูนย์ให้ คาปรึกษา ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ

99,800.- บาท

99,800.- บาท

2

จ้ างจัดทางานด้ านประชาสัมพันธ์
และให้ บริ การข้ อมูล

79,060.- บาท

3

จ้ างจัดทางานเอกสารและ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน

4

วิธีซื ้อหรื อจ้ าง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรื อข้ อตกลง
ในการซื ้อหรื อจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน สสผ.จ 84/๒๕๖๑
ตามคุณลักษณะฯและราคา 4 ก.ค.61
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ าง
เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุ ป

แบบ สขร. 1
แบบสรุ ปผลกำรดำเนินกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2561
(ชื่อหน่ วยงำน)....กลุ่มตรวจสอบภำยใน......
วันที่.....2...... เดือน.....สิงหำคม...... พ.ศ. 2561 (1)
ลำดับที่

งำนที่จัดซือ้ หรือจัดจ้ ำง

วงเงินที่จัดซือ้
หรือจัดจ้ ำง (บำท)

รำคำกลำง
(บำท)

8

จ้ างจัดทางานด้ านประชาสัมพันธ์
และให้ บริ การข้ อมูล

34,300.- บาท

34,300.- บาท

9

จ้ างจัดทางานด้ านสารบรรณและ
เอกสารการประชุม

32,000.- บาท

10

จ้ างจัดทาข้ อมูลและเอกสาร
ประกอบการประชุม

11

12

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ
วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.บุญยาพร เชีย่ วธัญกรรม
ราคาที่เสนอ 34,300.- บาท

ผู้ได้ รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซือ้ หรื อจ้ ำง
น.ส.บุญยาพร เชีย่ วธัญกรรม
ราคาที่จ้าง 34,300.- บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุ ป
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคา
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ าง

32,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายสิรวิชญ์ สุทธิประภา
ราคาที่เสนอ 32,000.- บาท

นายสิรวิชญ์ สุทธิประภา
ราคาที่จ้าง 32,000.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน สสผ.จ 92/๒๕๖๑
ตามคุณลักษณะฯและราคา 4 ก.ค.61
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ าง

18,350.- บาท

18,350.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายเอกนริ นทร์ ยอดอินทร์
ราคาที่เสนอ 18,350.- บาท

นายเอกนริ นทร์ ยอดอินทร์
ราคาที่จ้าง 18,350.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน สสผ.จ 93/๒๕๖๑
ตามคุณลักษณะฯและราคา 4 ก.ค.61
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ าง

จ้ างจัดทาข้ อมูลและสืบค้ นข้ อมูล
ยา

82,800.- บาท

82,800.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ชยาภา ไชยศรี
ราคาที่เสนอ 82,800.- บาท

น.ส.ชยาภา ไชยศรี
ราคาที่จ้าง 82,800.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน สสผ.จ 94/๒๕๖๑
ตามคุณลักษณะฯและราคา 4 ก.ค.61
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ าง

จ้ างเหมาบริ การทาข้ อมูลในการ
ดาเนินการเพื่อสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพที่เป็ นนวัตกรรม
จ้ างจัดทาข้ อมูลทะเบียนตารับยา
แบบ e-submission

46,300.- บาท

46,300.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.นันณภัชสรณ์ กามะ
ราคาที่เสนอ 46,300.- บาท

น.ส.นันณภัชสรณ์ กามะ
ราคาที่จ้าง 46,300.- บาท

65,850.- บาท

65,850.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.ศุภวรรณ เรื องพุฒ
ราคาที่เสนอ 65,850.- บาท

น.ส.ศุภวรรณ เรื องพุฒ
ราคาที่จ้าง 65,850.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคา
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ าง
คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะฯและราคา
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ าง

14

จ้ างจัดทาข้ อมูลยา ประเมินยา
และทบทวนข้ อมูลด้ านยา

159,000.- บาท

159,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายกิตติ สุคนั โธ
ราคาที่เสนอ 159,000.- บาท

นายกิตติ สุคนั โธ
ราคาที่จ้าง 159,000.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน สสผ.จ 97/๒๕๖๑
ตามคุณลักษณะฯและราคา 4 ก.ค.61
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ าง

15

จ้ างจัดทาข้ อเสนอและคาแนะนา
ที่เกี่ยวกับการอนุญาตผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
จ้ างติดตังม่
้ านกรองแสงและ
ติดตั ้งไฟฟ้าและรื อ้ ขนย้ าย

125,000.- บาท

125,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นางวิไล บัณฑิตานุกูล
ราคาที่เสนอ 125,000.- บาท

นางวิไล บัณฑิตานุกูล
ราคาที่จ้าง 125,000.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน สสผ.จ 98/๒๕๖๑
ตามคุณลักษณะฯและราคา 17 ก.ค.61
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ าง

141,775.- บาท

141,775.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง บ. อาชา เอ็นเตอร์ ไพรส์ จก.
ราคาที่เสนอ 141,775.- บาท

บ. อาชา เอ็นเตอร์ ไพรส์ จก.
ราคาที่จ้าง 141,775.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน ศบส.จ 34/๒๕๖๑
ตามคุณลักษณะฯและราคา 20 ก.ค.61
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ าง

จ้ างเหมารถตู้

42,000.- บาท

42,000.- บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง นายฉลอง สัมมาขันธ์
ราคาที่เสนอ 42,000.- บาท

นายฉลอง สัมมาขันธ์
ราคาที่จ้าง 42,000.- บาท

คุณสมบัติถกู ต้ องครบถ้ วน สสผ.จ 99/๒๕๖๑
ตามคุณลักษณะฯและราคา 31 ก.ค.61
ไม่เกินวงเงินที่จะจ้ าง

13

16

17

วิธีซือ้ หรือจ้ ำง

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรื อข้ อตกลงในกำรซือ้ หรื อจ้ ำง
สสผ.จ 91/๒๕๖๑
4 ก.ค.61

สสผ.จ 95/๒๕๖๑
4 ก.ค.61
สสผ.จ 96/๒๕๖๑
4 ก.ค.61

